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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 5. maj 2010 på 
Diakonissestiftelsen ("Pinsestuen")

Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard (fra pkt. 7), Steffen 
Ravn Jørgensen, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar 
Pedersen, Sofie Petersen, Peder Kjærsgaard Roulund, Bodil Raakjær-Jensen, Peter Skov-Jakobsen 
og Paul Verner Skærved.

Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Rebekka Højmark Jensen, og Jan Nilsson.

Protokol

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Steffen Ravn Jørgensen beklagede, at formandskabet har forberedt konkrete indstillinger til 
sammensætning af arbejdsgrupper forud for mødet, idet det kan begrænse andre medlemmer af 
Rådet til at melde deres interesse for specifikke udvalg. Steffen Ravn Jørgensen ønskede denne 
bemærkning protokolleret som et særstandpunkt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat MKR 1/10 blev godkendt.

3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.

4. Økonomi, herunder:

a. Perioderegnskab 1. kvartal 2010
Rådet godkendte, at perioderegnskabet for 1. kvartal 2010 fremlægges til godkendelse af Rådets  
kasserer, når det foreligger, hvorefter det fremlægges til orientering for Rådet på MKR 4/10.

b. Ændrede budgetforudsætninger 2010
Kirkeministeriet udmeldte i mail af 27. maj 2009 en rammebevilling fra Fællesfonden for MKR 
2010 lydende på kr. 5.835.483. Den endelige bevilling er imidlertid ændret til kr. 5.718.773 jf. brev 
af 24. november 2009. Budget 2010 er justeret i overensstemmelse hermed i revideret budget 2010.
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c. Valg af revisor
Statsautoriseret revisor Johannes Lund, Ernst & Young genvælges som revisor for Folkekirkens 
mellemkirkelig Råd.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. Budget 2011 (2012 – 2014) samt revideret budget 2010.
Rådet godkendte det fremlagte budget 2011.

Rådet godkendte det fremlagte reviderede budget 2010.

6. Udpegning af repræsentanter til organisationer
Rådet udpegede flg. til repræsentanter i flg. organisationer:

a. Dansk Missionsråd
Peder Kjærsgård Roulund som MKRs medlem af Dansk Missionsråds repræsentantskab.

b. Danske Sømands- og Udlandskirker
Bent Normann Olsen, Bodil Raakjær Jensen og Jørgen Skov Sørensen som MKRs medlemmer af 
DSUKs repræsentantskab.

c. Folkekirkens Nødhjælp
Jørgen Skov Sørensen er af MKR udpeget som MKRs medlem af FKN Rådet i 2009 for perioden 
indtil 2013.

d. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Anders B. Gadegaard og Paul Verner Skærved som MKRs medlemmer af Kontaktudvalget mellem 
kristne og muslimer for 2009-2014.

e. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Kresten Drejergaard og Jørgen Holm (DSUK præst i Sydslesvig) som MKRs medlemmer af 
konventsledelsen. Kresten Drejergaard er siden 2009 præsident for konventet.

f. Økumenisk Studielegat
Hanna Broadbridge og Jørgen Skov Sørensen som MKRs medlemmer af bestyrelsen for Det 
Økumeniske Studielegat. Jørgen Skov Sørensen er siden 2006 formand for legatet.

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg
Rådet besluttede at sammenlægge Arbejdsgruppen vedr. Konferencen for Europæiske Kirker og 
Arbejdsgruppen vedr. Leuenberg til en ny arbejdsgruppe med navnet 'Arbejdsgruppen vedr. 
Europæiske Kirker'.

Rådet besluttede at opretholde kommunikationsudvalget. 
Flg. stemte for at opretholde kommunikationsudvalget: Hanna, Torben Larsen, Torben Hjul 
Andersen, Steffen Ravn Jørgensen, Sofie Pedersen, Paul Verner Skærved, Bodil Raakjær Jensen og 
Bent Norman Olsen.
Flg. stemte imod: Christian Pedersen og Peder Kjærsgaard Roulund.
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Flg. stemte hverken for eller imod: Mogens Mogensen, Peter Skov-Jakobsen og Kresten 
Drejergaard.
Rådet besluttede at ville arbejde på en revision af det nuværende kommissorium for 
kommunikationsudvalget.

Rådet nedsatte flg. arbejdsgrupper:
a. Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd
Torben Hjul Andersen (formand)
Bent Normann Olsen
Sofie Petersen
Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen.

b. Arbejdsgruppen vedr. Det Lutherske Verdensforbund
Paul Verner Skærved (formand)
Bodil Raakjær Jensen
Peder Kjærsgaard Roulund
Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen.

c. Arbejdsgruppen vedr. Konferencen for Europæiske Kirker
(Hedder fra nu af Arbejdsgruppen vedr. Europæiske Kirker.)
Hanna Broadbridge (formand)
Christian Roar Pedersen
Steffen Ravn Jørgensen
Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen.

d. Arbejdsgruppen vedr. Leuenberg Kirkefællesskabet
Arbejdsgruppen er slået sammen med den tidligere KEK-arbejdsgruppe og optræder derfor ikke 
mere som selvstændig kirke.

e. Teologisk Arbejdsgruppe
Kresten Drejergaard (formand)
Peter Skov-Jakobsen
Steffen Ravn Jørgensen
Mogens S. Mogensen

Arbejdsgruppe suppleres senere med yderligere medlemmer.

Rådet besluttede at iværksætte en revision af det nuværende kommissorium for den teologiske 
arbejdsgruppe. Biskopperne konsulteres ifm. denne revision.

f. Kommunikationsudvalget
Hanna Broadbridge (formand)
Torben Larsen
Christian Roar Pedersen
Forslag til eksterne medlemmer spørges af sekretariatet om medlemskab af arbejdsgruppen.

8. Drøftelse vedr. folkekirkens tilslutning til Porvoo Fællesskabet
Steffen Ravn Jørgensen har forslået, at der foretages en teologisk drøftelse af folkekirkens 
medlemskab af Porvoo Fællesskabet forud for en fornyet stillingtagen i Rådet.
Rådet besluttede ikke at følge forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen.
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Flg. stemte for forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen: Steffen Ravn Jørgensen.
Flg. stemte imod forslaget fra Steffen Ravn Jørgensen: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, 
Kresten Drejergaard, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar 
Pedersen, Sofie Pedersen, Peder Kjærsgaard Roulund, Bodil Raakjær-Jensen, Peter Skov-Jakobsen 
og Paul Verner Skærved.

Steffen Ravn Jørgensen ønskede flg. optaget som særstandpunkt:
"Porvoo-aftalen er ikke tydelig om anglikanernes synspunkt vedr. bispesuccessionen, men 
ved at skele til erklæringen om Meissen og Reuilly afklares anglikanernes synspunkt. I 
Reuilly Statement fra 2003 § 37 står: "Anglicans hold that the full visible unity of the 
Church includes the historic episcopal succession." Den anglikanske kirke fastholder her 
kirkens apostolske kontinuitet i bispesuccessionen mere end i en succession i forkyndelsen, 
som lutherdommen kunne formulere det. At gøre bispeembedet til en nødvendighed for 
kirkens enhed, er et brud med en luthersk forståelse af kirken. I en luthersk kirke er der kun 
et embede, der til gengæld er forordnet af Gud; og bisp og præst er begge ansvarlige for 
ordets tjeneste og for så vidt forpligtet på evangeliet alene, omend på forskellige niveauer.

Porvoo tilslutningen kan indebære en genindførelse af en ved reformationen afbrudt 
apostolsk succession i anglikansk forstand (Thanning 12.01.10) og implicit indebære en 
afvisning af den lutherske bekendelse.

Spørgsmålet om Porvoo-medlemskab burde have været lagt ud til åben høring i 
menighedsrådene."

9. Fremtiden for ”Mødet med Stiftsudvalgene”
Rådet besluttede at fortsætte praksis med et årligt møde med repræsentanter fra stifterne. Næste 
møde holdes 4.-5. februar 2011.

10. Personønsker og emner for Rådets studierejse til Genève
Rådet drøftede emner, som ønskes behandlet og uddybet ved mødet med repræsentanter for KV, 
LVF og KEK på Det Økumeniske Center under studie-rejsen 20. – 23. november 2010.

11. Rapport med anbefalinger fra ”Udvalget vedr. MKR’s identitet og plads i folkekirken”
Rådet drøftede ID-udvalgets rapport.

12. Fastsættelse af datoer for Rådsmøder 2011
Det planlagte møde den 8. september 2010 flyttes til den 22. september 2010.

Rådet fastlagde flg. datoer for kommende rådsmøder:
- Fredag 4. februar 2011 
- Onsdag 4. maj 2011.
- Onsdag 7. september 2011.
- Onsdag 7. december 2011
- Fredag 3. februar 2012 
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Arbejdsgrupper og internationale organisationer
13. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper

a. Kirkernes Verdensråd
Referat fra arbejdsgruppens møde den 10. marts 2010 blev taget til efterretning. 

Efter indstilling fra arbejdsgruppen besluttede Rådet, at der sendes en delegation til  
Udenrigsministeriet med særligt henblik på de kristne i Irak. Delegationen skal koordineres med en 
større projektformulering omkring forfulgte kristne.

b. Det Lutherske Verdensforbund
Referat fra arbejdsgruppens møde den 23. marts 2010 blev taget til efterretning. 

c. Konferencen for Europæiske Kirker
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.

d. Leuenberg
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.

14. Øvrige MKR arbejdsgrupper

a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.

b. Kommunikationsudvalget
Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste rådsmøde.

Eksterne relationer
15. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)
Danske Kirkers Råd har holdt Årsmøde i Odense den 24. april 2010. Peter Fischer-Møller deltog 
som MKR-udpeget repræsentant for folkekirken. Peter Fischer-Møller blev på Årsmødet valgt ind i 
DKRs forretningsudvalg.

Medlem af MKR Torben Hjul Andersen har i den forgangne Rådsperiode siddet i en arbejdsgruppe 
under DKR vedr. ”Frihed og lige vilkår” med mandat fra MKR.
Rådet gav mandat til Torben Hjul Andersen med henblik på fortsat deltagelse i den pågældende 
arbejdsgruppe.

b. Dansk Missionsråd
Dansk Missionsråd afholdt repræsentantskabsmøde i Odense onsdag den 21. april 2010. MKR var 
ikke repræsenteret. 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
Der afholdes Års- og Repræsentantskabsmøde den 27. august 2010 på Nyborg Strand. 
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d. Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp har afholdt Rådsmøde den 13. marts 2010. Jørgen Skov Sørensen deltog fra 
MKR. 

e. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Medlem af udvalget Paul Verner Skærved orienterede mundtligt.

f. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Rapport fra møde i konventsledelsen, december 2009 af Jørgen Holm blev taget til efterretning.

g. Økumenisk Studielegat
Legatbestyrelsen har afholdt bevillingsmøde den 9. marts 2010. Det Økumeniske Studielegat lagde 
ved uddelingen vægt på geografisk, indholdsmæssigt og teologisk bredde – samt på, at der var 
fokus på formidling i Danmark i forbindelse med studieopholdet. De uddelte legatportioner til i alt 
fire personer (i alt 25.000 kr.) blev uddelt til:

- Et længerevarende studieophold ved Near East School of Theology, Beirut, Libanon.

- Et længerevarende studieophold ved Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA.

- Et kortere studieophold ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

- Et kortere studieophold ved Protestantse Thelogische Universiteit, Utrecht, Holland.

Det Økumeniske Studielegat har næste ansøgningsfrist den 1. marts 2011.

Orienteringspunkter
16. De mellemkirkelige Stiftsudvalg

a. Fyens Stift
Paul Verner Skærved orienterede mundtligt fra Fyens Stift.

b. Københavns Stift
Torben Larsen orienterede mundtligt fra Københavns Stift.

17. Modtagne rapporter
Der er ikke modtaget rapporter til dette punkt.

18. Løbende sagsbehandling
Det afgående formandskab behandlede på sit møde den 18. marts 2010 følgende, som skal meldes 
tilbage til Rådet:

Tilskud til Ecumenical News International
Dette punkt jf. MKR 4/09, hvor der er protokolleret således: 

a. Kirkernes Verdensråd
Rådet tog referat fra møde i KV-arbejdsgruppen den 11. november 2009 til efterretning.
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KV-arbejdsgruppen indstiller, at Ecumenical News International (ENI) betænkes med et  
beløb – såfremt der findes overskydende midler på budgettet ved årets slutning.
Et flertal i Rådet valgte at støtte indstillingen og bemyndigede formandskabet til at træffe  
beslutning i sagen, når der foreligger et overblik over regnskabsresultatet for 2009.

Formandskabet besluttede på baggrund af den økonomiske situation (neddroslet rammebevilling for 
budgetår 2010), at ENI ikke støttes økonomisk på nuværende tidspunkt. 

Tilskud til Strasbourg Instituttet
Dette punkt jf. MKR 4/09, hvor der er protokolleret således: 

b. Det lutherske Verdensforbund
Rådet behandlede på sit møde i maj 2009, MKR 2/09, en henvendelse fra Det økumeniske 
Institut i Strasbourg, hvor der anmodes om bidrag til Instituttets Endowment Fund, som er 
under etablering. 
Rådet protokollerede på mødet i maj:
"Rådet ønskede at imødekomme ansøgningen, men Rådet afventer med at tage konkret  
stilling til ansøgningen til året sidste rådsmøde, når der er overblik over evt. frie midler på 
budgettet, da beløbet ikke er budgetsat på budget 2009."
Rådet bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning i sagen, når der foreligger et  
overblik over regnskabsresultatet for 2009.

Formandskabet besluttede på baggrund af den økonomiske situation (neddroslet rammebevilling for 
budgetår 2010), at Strasbourg Instituttet ikke støttes økonomisk på nuværende tidspunkt. 
Sekretariatet tager kontakt til Niels Henrik Gregersen for at drøfte alternative støttemuligheder.

Tilskud fra MKR kapitalkonto til kollekt-projektet i Kasakhstan
Formandskabet besluttede, at hente kr. 25.000 fra kapitalkontoen og overføre beløbet til kontoen for 
kollekten til Den lutherske Kirke i Kasakhstan.

19. Andet
Hanna Broadbridge deltager i bispevielsen i Aalborg Domkirke den 9. maj 2010.

Paul Verner Skærved deltager i åbningen af Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand den 11. 
juni 2010.

Jørgen Skov Sørensen deltager i Visionsmøde indkaldt af Folkekirkens Mission på Nyborg Strand 
den 10. juni 2010.

Eventuelt
Intet til protokollen.

Protokollen blev oplæst og vedtaget

Torben Hjul Andersen
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